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• Specialist in isolatieglas
• Alle soorten gekleurd glas
• Spiegels
• Glas op maat gesneden
• 10 jaar verzekerde garantie
Emopad 37d Geldrop Tel. (040) 285 10 98
www.geldropseglascentrale.nl • e-mail: info@geldropseglascentrale.nl
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BESTUUR G.L.T.V. DE MAST
Voorzitter

Hans Gründeman

040-2800053

voorzitter@de-mast.nl

Secretaris

Joeps van Steen

040-8514454

secretariaat@de-mast.nl

Penningmeester

Jeroen Ronde

06-81810290

penningmeester@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken 06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

Jeugdtennis

David Sprengers

jeugdtennis@de-mast.nl

Relatie Management

Suzanne van den Boom 06-22711141

pr@de-mast.nl

Beheer & Onderhoud

Dirk van de Put

06-18897370

beheer@de-mast.nl

06-46670381

Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

CONTACTPERSONEN G.L.T.V. DE MAST
Jeugdtennis

David Sprengers

06-46670381

jeugdtennis@de-mast.nl

I.S.K.

Rick Leenheers

06-29004556

rickleenheers@hotmail.com

WICOM

Aad van Gerwen

wicom@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken 06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

O.T.C.

Rob Knapen

otc@de-mast.nl

T en O

Bert Heij

040-2852093

bertheij@gmail.com

Algemene sponsoring

Maikel Bongers

06-46542486

maikel.bongers@gmail.com

Bardienstregeling

Antje Werkhoven/Ingrid Samuels

bdplanningmast@gmail.com

Ledenadministratie

Manou Pennaertz

leden@de-mast.nl

040-7600016

Bosrand 56, 5665 ER Geldrop
Ledencommissie

Peter van de Kerkhof

06-41833950

ledencommissie@de-mast.nl

Clubtrainers

Stijn Willekens

06-51611923

info@stijnwillekens.nl

Marell Sports
Arlette Scheepers
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info@marellsports.com
06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Het einde van het jaar nadert, het was en is een jaar waar beslissingen genomen
(gaan) worden die belangrijk zijn voor de toekomst van de vereniging.
Ten eerste de verbouwing waarin de vernieuwde bouwcommissie een hele hoop
werk heeft verricht. Goed werk heeft zijn tijd nodig is een gezegde, zo ook het
uitwerken van plannen en het opmaken van een begroting, zeg maar prijskaartje en
hoe we dat als vereniging kunnen betalen. We hoopten dit in december 2016 te
kunnen presenteren, maar helaas is de praktijk anders en zal het eind januari,
misschien wel begin februari 2017 worden. Kwaliteit staat boven snelheid; haast en
spoed is zelden goed, zo is onze gedachte.
Ten tweede zijn er de problemen rondom de invulling van de bardiensten, alsook de
controle van de gemeente op het alcohol verstrekken aan minderjarigen. Over het
invullen van de bardiensten verwijs ik naar het stukje van de commissie Beheer. De
controle van de identiteit van personen onder de 25 jaar is al meerdere malen onder
de aandacht geweest op allerlei manieren. De gemeente heeft - ondanks bezwaar
van het bestuur van de Mast - vastgesteld dat wij reeds 3 maal in overtreding zijn
geweest m.b.t. het vragen naar het identiteitsbewijs van personen van wie niet zeker
vast staat dat zij ouder zijn dan 25 jaar. Wij gaan er van uit dat er meer controles
uitgevoerd gaan worden door de gemeente. Bardienstmedewerkers wees dus op je
hoede en vraag naar een identiteitsbewijs bij personen, mannen en vrouwen, die er
jong uitzien. Doe dit zeker bij personen die je niet kent, de gemeente werkt met
lokazen, tot nu toe jonge vrouwen maar houd er rekening mee dat dit ook jonge
mannen kunnen zijn. Wij zijn vooral kwetsbaar bij activiteiten waarbij ook niet
Mastleden aanwezig zijn, denk aan competities en het open toernooi. Een volgende
overtreding betekent een boete van 3000,- voor de vereniging, wij kunnen dit geld
aan betere doelen besteden.
Er zijn nog meer onderwerpen die het bestuur zijn gepasseerd zoals trainingen. Wij
merken dat hier een vernieuwd animo is ontstaan sinds de inzet van meerdere
trainers, dit is positief.
De baanverlichting is ook onderwerp van gesprek en lijkt veel belovend, hier wordt
verder aan gewerkt met als doel de huidige verlichting te vervangen door LED
verlichting die aan dezelfde eisen voldoet en tevens een flinke besparing oplevert
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van de jaarlijks terugkomende kosten voor de vereniging, dat kunnen we goed
gebruiken.
Verder wensen wij iedereen gezellige feestdagen toe!
Namens het bestuur
Dirk van de Put
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BEHEER & ONDERHOUD
In de vorige zendmast stond een stuk over de inzet van competitiespelers voor het
draaien van bardiensten.
Het is een feit dat er vele bardiensten niet ingevuld worden en dat er dus niemand is
die de kantine kan bemannen c.q. bevrouwen op avonden en op het einde van de
Wicom en wintercompetities. Het is dus nodig om maatregelen daarvoor te nemen.
Er was gesteld dat iedere competitiespeler en speelster bardiensten moet invullen. Bij
nader inzien zijn wij tot het besluit gekomen om de verantwoordelijkheid van het
invullen van deze diensten toe te wijzen aan het hele team. Het team moet als
geheel even veel bardiensten invullen als het spelers heeft, men kan dit dan
onderling zelf regelen.
In januari 2017 zal er een middag en/of avond georganiseerd worden om nieuwe
barmedewerkers in te werken, ook ‘oude’ barmedewerkers kunnen daar naartoe
komen om vragen te stellen.
Wij zijn verder doende om de scoreborden langs de banen te vernieuwen in 2017.
Als onderdeel van de verbouwing zijn we ook bezig om te kijken naar vernieuwing in
de kantine en de inrichting van de bar.
Ik wil iedereen er attent op maken dat er achter de bar een logboek ligt, daarin kan
men vragen en opmerkingen richting beheer zetten. Dit logboek wordt in iedere
vergadering besproken, maar ook tussendoor bekeken of er zaken zijn die wij snel
moeten oppakken zoals kapotte lampen e.d. Het is ook de bedoeling om dit terug te
koppelen naar de melder.
Een tip vanuit beheer voor de bardienstmedewerk(st)er:
GEEN 25 JAAR
VRAAG NAAR EEN IDENTITEITSBEWIJS!!!!!
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TENNISBALLEN

Tennisballen te koop

Er zijn zijn nog steeds tennisballen te koop, zo goed als nieuw!
4 ballen voor 6,00.
Gerry van Baal, demastgvbaal@onsmail.nl
Vespuccistraat 39, Geldrop
040-2850473
demastgvbaal@onsmail.nl
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Exclusieve korting voor
leden van T.V. De Mast
Sluit u uw schadeverzekeringen bij ANAC?
Dan geven wij u een premiekorting van 10%
Bel ons voor een offerte en vraag naar de
voorwaarden. Telefoon: 040-2645959.

In or out?

ANAC Verzekeringen & Hypotheken
Vaalserbergweg 313, 5628 CH Eindhoven
E-mail: info@anac.nl, Internet: www.anac.nl
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FOTO’S GEZOCHT
We zijn continue op zoek naar leuke foto's die we in de Zendmast kunnen plaatsen.
Iedereen heeft vast wel wat foto's (op de camera of je smartphone) van een Mastevenement of het park zelf.
We willen een archief maken waaruit we kunnen putten, om de Zendmast te
verfraaien en op te leuken. Stuur je foto's aub naar pr@de-mast.nl. Als je wat meer
foto's hebt (te groot voor de mail), kun je ze gratis en makkelijk opsturen via
WeTransfer (https://www.wetransfer.com/).
Hoe meer foto's we hebben, hoe beter.
Alvast bedankt,
Suzanne van den Boom

TM

Aangeboden door: VM1 B.V.
Internet: www.vm1.nl
E-mail: hans@vm1.nl

ZONE
ID: VastMobielin1
Wachtwoord: masterij
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vast & mobiel in één
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De Huufkes 15 - 15a Nuenen
Tel. (040) 283 80 78 of (040) 283 83 70
Fax (040) 284 24 57
Nieuwbouw · Verbouw · Renovatie · Onderhoud

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT
Geniet in een sfeervolle ambiance van heerlijke specialiteiten
uit de verschillende Chinese keukens
Uw gastvrouw: Sheilaї Xiong
Langstraat 10, 5664 GG Geldrop
Telefoon (040) 286 03 26 www.chinees-geldrop-jade.nl
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STUDENTENKORTING
Studentenkorting is alleen van toepassing voor seniorleden van 18 t/m 25 jaar die
studeren aan het MBO/HBO/WO.
Studentenkorting wordt alleen op aanvraag verleend. Bij de aanvraag dien je een
kopie van de studentenpas bij de penningmeester (penningmeester@de-mast.nl) aan
te leveren.
Studentenkorting is alleen van toepassing als de contributie vóór 1 april van het
betreffende verenigingsjaar is voldaan.
Let op: je ontvangt de studentenkorting over het contributiejaar dat ongeveer
overeenkomt met het studiejaar. Voorbeeld: Om tijdens het contributiejaar
2017/2018 in aanmerking te komen voor studentenkorting, dien je in september
2017 een kopie van je studentpas aan te leveren waaruit blijkt dat je het studiejaar
2017/2018 aan het MBO/HBO/WO studeert.
Als voldaan wordt aan de “voorwaarden studentenkorting”, wordt het bedrag van de
studentenkorting in oktober van het betreffende verenigingsjaar terugbetaald.
In twijfelgevallen beslist het Bestuur.
Uitwerking studentenkorting: De studentenkorting is een vaste korting van € 60,-. De
eventueel te veel ontvangen gezinskorting wordt op dit bedrag in mindering
gebracht.
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ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE
Consequenties KNLTB Peildatum
Zoals u wellicht nog van vorige jaren weet, is de peildatum* voor de berekening van
de bondscontributie door de KNLTB vastgesteld op 31 januari.
Deze datum is van groot belang voor alle leden (senioren en junioren) van de Mast!

Dit houdt namelijk in dat we maar tot 31 januari, zonder extra kosten, de
opzeggingen aan de KNLTB kunnen doorgeven.
Na deze datum moet de vereniging voor de ‘opzeggers’ de standaard
bondscontributie betalen.
Op basis van het jaar 2015 schatten we deze onnodige kostenpost op ongeveer ¤
400,-. Om deze kosten te vermijden heeft het bestuur in overleg met de
ledenadministratie het volgende verzoek aan de leden van de Mast:
Mocht u uw lidmaatschap per 1 april 2017 op willen zeggen (iets wat we natuurlijk
absoluut niet hopen!!!) dan verzoeken wij u dringend om dit voor 15-01-2017
schriftelijk of per e-mail (leden@de-mast.nl) te laten weten aan de
ledenadministratie (Manou Pennaertz).
Bij een te late opzegging zijn wij helaas genoodzaakt om een bedrag a 14,- in
rekening te brengen.
Voor alle duidelijkheid, uiteraard hopen wij dat iedereen ook het volgende seizoen
blijft tennissen bij onze gezellige tennisvereniging, maar lukt het om een of andere
reden echt niet om lid te blijven dan hopen wij op uw medewerking aan deze KNLTBregel.
Met sportieve groet,
Manou Pennaertz
Jeroen Ronde
* De peildatum is de datum waarop de KNLTB meet hoeveel leden een vereniging
heeft. Per lid betaalt de vereniging een bepaald bedrag, de bondscontributie.
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VOOR EEN SPORTIEF
EN SNEL KAPSEL

‘N WINKEL VAN
BELEVING!
’N MATCH VAN
SFEER, KLEUR EN
GEUR!

W.C. COEVERING 28
5665 GA GELDROP
040 - 2800474
SPECIAAL VOOR LEDEN
TV DE MAST
TEGEN INLEVERING VAN DEZE
ADVERTENTIE
MA - DI - WO:
10% KORTING OP UW
KNIPBEHANDELING
Winkelcentrum Coevering 28 - 5665 GA Geldrop
040 - 2800474

Drank- en wijnspeciaalzaak
Margrietstraat 51
5731 BN Mierlo
T: 0492- 662083
E: info@debottelarij.nl
www.debottelarij.nl
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JEUGDTENNIS
Wijziging in leeftijdsgroepen kleuren

Vanaf 1 januari gelden de leeftijdsgrenzen van rood, oranje en groen als
adviesrichtlijnen. Een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de
leeftijdsgroepen een marge krijgen van twee jaar. Onderstaande leeftijdsindeling
wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden en is geldig voor heel het kalenderjaar
2017 (1 januari – 31 december).

De leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar
worden adviesrichtlijnen met een marge van twee jaar. De KNLTB benadrukt het
belang om de leeftijdsgrenzen aan te houden. In uitzonderlijke gevallen kan een
tennisleraar er voor kiezen om van de marge gebruik te maken. Kinderen hebben
hiermee de mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen of juist uit te
komen in een hogere categorie als dit beter bij hen past. Hierdoor worden de
niveauverschillen binnen een kleur kleiner. De uitbreiding biedt namelijk de
mogelijkheid om kinderen te laten spelen op basis van niveau en minder op basis van
leeftijd.
Nieuw emailadres
Beste leden, al enige tijd hebben wij een nieuw emailadres. Ook voor de
jeugdcommissie is dit even wennen, maar er komt verbetering in.
De jeugdcommissie ofwel Jeugdtennis kun je bereiken via:
Jeugdtennis@de-mast.nl
Heb je vragen over de trainingen dan kun je terecht bij:
Training@de-mast.nl
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De Jeugdcommissie wenst iedereen
fijne feestdagen en een gezond
en sportief 2017 toe
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COMMISSIEAVOND
Jaaaaaaa, op 19 november was de jaarlijkse commissieavond.
Deze keer was de commissie Jeugdtennis aan de beurt. De avond stond geheel in het
teken van de jeugd. De uitnodiging was vrolijk en iedereen werd uitgenodigd op het
feestje en kon om 00:30 uur met een volle buik weer worden opgehaald.
De ontvangst was met een kleurrijk drankje, waarbij iedereen een puzzelstukje kreeg.
Met het puzzelstukje moest de team-puzzel gemaakt worden en wist je de
samenstelling van je team.
De teams waren genoemd naar Disney figuren; Sneeuwwitje, Bambi, Finding Nemo,
Frozen, Lion King en de 101 Dalmatiërs.
Na een korte introductie werd gestart met de 1ste spelronde.
Het spel was Cluedo, in het tennispark hingen allemaal aanwijzingen verstopt, die de
teams moesten zoeken en oplossen. Voordat de teams erop uit gestuurd werden
kreeg ieder “kind” een “overlevingstasje”, want je zou toch maar eens de groep kwijt
raken! In het tasje zaten ook hulpmiddelen om de aanwijzingen te zoeken, een loep
voor de slechter ziende en een zaklamp.
Alle teams gingen vol overgave op zoek naar de aanwijzingen, het leek wel als of het
park gevuld was met vuurvliegjes (de zaklampjes schenen vrolijk rond). Midden in
het park was een rustplekje gemaakt waar nog snel even iets warms gedronken kon
worden.
Het viel op dat een aantal “kinderen” regelmatig iets warms kwamen halen.
Na de eerste spelronde werd er gegeten, FRIET met snacks uit een echte frietkraam
en als toetje lekker ijs!!!
Alle kindertjes aten hun buikje rond.
Na het eten begon de 2de spelronde, oude Hollandse spelen, elk teams moest elk spel
doen. In totaal waren er 5 spellen; spijkerpoepen, peuterpong, sjoelen, reuze jenga
en koekhappen.
De teams werden steeds fanatieker en het was ook lastig om aan het eind de
winnaar te bepalen. Uiteindelijk was het team Sneeuwwitje die met de overwinning
aan de haal ging. Ze kregen een mooie medaille en een snoepzak.
Na de prijsuitreiking werd er nog gespeeld en gedanst op de muziek van de DJ.
Alle “kinderen” hebben goed genoten van deze avond.
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Iedereen bedankt voor het sportief meedoen aan alle spellen en voor de leuke
geslaagde avond….. volgend jaar is de commissie OTC aan de beurt.
Groetjes,
Jeugdtennis
Marlien, Debbie, Harold, Joey, Stein en David
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ZOMER ISK UITSLAGEN
Zomer ISK 2016 + uitslagen
De Zomer-ISK 2016 zit er alweer op en de winnaars kun je hier in de zendmast terug
vinden. De winnaars hebben uiteraard weer een prijsje verdiend en die kunnen ze
ontvangen door iemand van de commissie Seniorentennis aan te spreken.
Ook is de Winter-ISK 2016-2017 ondertussen alweer van start gegaan. De meeste
zullen hun eerste wedstrijd al hebben teruggevonden op de ISK wand of op
toernooi.nl, maar hierbij nog even de juiste link naar het toernooi:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4E6717B4-4778-48ED-855B94AE3DF5CFF3
Veel plezier met tennissen en denk eraan om de wedstrijden die je verzet zo snel
mogelijk alsnog te spelen, zodat aan het eind van de rit al de wedstrijden gespeeld
zijn. De Winter-ISK 2016-2017 loopt tot en met 24 maart 2017.
Sportieve groet, Rick Leenheers
Uitslag Zomer ISK 2016
HE A

1.
2.
3.
4.
5.

Ludovic Staals
Elwin vd Ley
Raymond v Lokven
Aron Wierts
Han Kees Geervliet

HD A

1.
2.
3.
4.

Erik Grabis/ Ludovic Staals
Simon vd Boom/ Aron Wierts
Henk Elsenaar/ Antoon Warmoeskerken
Roel Slegers/ Joep Schapendonk
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HD B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Martien vd Boogaart/ Theo vd Broek
Rob vd Jagt/ Peter vd Kerkhof
Aad v Gerwen/ Ron Verest
Tom Violier/ Bob v Zaanen
Ad Goossens/ Jo Hennen
Walter v Leeuwen/ Hans Manders

DD A

1.
2.
3.
4.
5.

Henriette v Bakel/ Fridi Schapendonk
Brigitte de Poorter/ Dorien de Rooij
Willy Hoving/ José Slaats
Diane Rooijakkers/ Yvette Crone
Liedewij Wiersma/ Manou Pennaertz

DD B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lilian v Tongerlo/ Liedewij Wiersma
Annemie v Lieshout/ Inke Vogels
El v Zaanen/ Marianne Lammerts
Brigitte de Poorter/ Joeps v Steen
Anette Elsenaar/ Diane Rooijakkers
Marlien Aarts/ Suzanne vd Boom

DD C

1.
2.
3.
4.
5.
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Truus Jansen/ Ans vd Laak
Yolanda Nauta/ Nelly Snepvangers
Marij Jefferson/ Mia Maassen
Silvia Bastiaans/ Debbie Lindenbergh
Regien Leijdekkers/ Anne-Marie Swegers

DD D

1.
2.
3.
4.

Ellen Huijbers/ Trudy Sturkenboom
Juliette Arendsen/ Nicole Sneijders
Anniek v Gerwen/ Bianca v Schoonhoven
Teun Cox/ Regien Leijdekker

GD A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erwin Peddemors/ Manou Pennaertz
Marcel de Beer/ Elly vd Vijver
Eric Wiegers/ Wencke v Nisselrooij
Aad v Gerwen/ Liesbeth vd Nieuwenhof
Antoon Warmoeskerken/ Joeps van Steen
Henk Elsenaar/ Anette Elsenaar

GD B

1.
2.
3.
4.
5.

Joep Schapendonk/ Fridi Schapendonk
Han Kees Geervliet/ Marij Jefferson
Willem Hoving/ Willy Hoving
Ron Verest/ Monique Verest
Ad Goossens Yolanda Nauta

GD C

1.
2.
3.
4.
5.

Robert Tomohamat/ Marlien Aarts
Remy v Ulden/ Ellen Huijbers
Paul Eijsackers/ Gina Weismann
Jan vd Sanden/ Bianca v Schoonhoven
Verry Vogels/ Inke Vogels
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TRAINING EN BAANBEZETTING
Trainingen

Vanuit het bestuur van GLTV De Mast is het volgende besluit genomen omtrent het lid
worden van de tennisvereniging en het trainen op de locatie van GLTV De Mast.
Senioren: na een proeflesperiode verplicht lid worden van de Mast, 9-10 lessen
Jeugd: na een proeflesperiode verplicht lid worden van de Mast, zomer of winter
periode
Zo kan iedereen proeven van het tennissen, met een minimale investering. Dit geldt
voor alle trainers. Na een proefperiode weet men meestal wel of de sport past en
leuk genoeg is. Door lid te worden kan men ook aan alle andere activiteiten meedoen
en vrij tennissen.
Baanbezetting

De komende periode is het druk op de tennisbanen, mede als gevolg van extra
trainingen die verzorgd worden door Marell Sports. Deze hebben op dinsdag van
19.00 tot 21.00 uur en woensdag van 20.00 tot 22.00 uur extra trainingen ingepland.
Dit heeft invloed op de beschikbare vrije banen. Stijn Willekens traint deze dagen op
baan 5 en 6, waardoor Marell Sports baan 7 en 8 zal nemen. De extra trainingen zijn
gedurende 10 weken, waarvan er nu reeds 7 weken voorbij zijn.

24

OPROEP!
Voor een nieuw tv-programma zijn we op zoek naar energieke 55-plussers, levendige
60-plussers, enthousiaste 70-plussers en sprankelende 80- plussers die geen baan
hebben maar nog dolgraag aan het werk willen. Wij willen namelijk gemotiveerde
kandidaten de werkvloer op helpen. In elk vakgebied, van elk opleidingsniveau.
Zolang je maar vindt dat je kennis, ervaring en geestdrift nog goed gebruikt kunnen
worden. Voel je je aangesproken en wil je in dit traject gevolgd worden?
Meld je dan aan via:
http://www.maxvandaag.nl/oproepen/
Of stuur een brief met je persoonsgegevens, cv en een foto naar:
Sarphati Media
t.a.v. Dibbes Verbeek
Sarphatikade 11
1017 WV Amsterdam
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Agenda
24 t/m 31 december 2016
1 januari 2017
5 januari 2017
7 januari 2017
8 januari 2017
9 januari 2017
14 januari 2017
15 januari 2017

Masterij gesloten
Masterij gesloten
WICOM
WICOM
WICOM
Nieuwjaarsreceptie
Bestuursvergadering
WICOM
WICOM

Inleveren kopij
Jaar 2017
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Inleveren
09-01-17
20-02-17
03-04-17
01-05-17
29-05-17
31-07-17
28-08-17
02-10-17
30-10-17
27-11-17

Verschijning
28-01-17
11-03-17
22-04-17
20-05-17
17-06-17
19-08-17
16-09-17
21-10-17
18-11-17
16-12-17

INHANGEN
De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij
verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje
worden verkregen.
Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen
op het tennispark.
Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een
periode van 1 uur voor dubbelspel.
Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de
betreffende speeltijd claimen op de baan.
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